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Měsíční plán: IX. A

Informace










Září 2018

6. - 7. 9. Harmonizační dny (Frýdlant, Dolní Řasnice)
12. 9. Focení tříd
13. 9. Schůzka v jídelně s panem ředitelem GFXŠ (V. Ulvrem) od 16:30 hod
13. 9. Třídní schůzky od 17:00 hod
14. 9. Volby do žákovského parlamentu
20. 9. Rodičovská kavárna - „Profesní příprava“ od 16:00 hod
24. 9. Program „Živá knihovna“ zaměřený na volbu povolání v IQ Landii
26. 9. Rodičovská kavárna – „Teorie typů“ s psycholožkou Š. Mikovou od 15:00 hod

Učivo:

ČJ







Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok.
Opakování učiva 8. ročníku - skladba-větné členy.
Zahajovací práce + diktát - termín bude upřesněn.
Pravidelná pravopisná cvičení.
Každý bude mít opět knihu určenou pro dílny čtení – prozaická - povinné!!!

M





Seznámení s obsahem učiva a hodnocením v předmětu.
Opakování učiva 8. ročníku.
Zahajovací prověrka.





Opakování učiva 8. ročníku.
První světová válka - práce s učebnicí, historickou mapou, dokumenty.
Aktuálně - sv. Václav.



Seznámení s učebnicí Project Plus. Introduction - Present simle and continuous. Stative
verbs. Sport - places and equipment. Asking for clarification. Likes and dislikes. Unit 1 Problems. Talking about past - past tenses revision - irregular vetbs. (paní uč. Pavelčáková)
Seznámení s učebnicí Project 5- Introduction, grammar-present simple, continuous,
vocabulary-holidays, sports. (paní uč. Gotteltová, Gabarová)
Seznámení se s učivem, s novou učebnicí a s požadavky spojenými s kritérii hodnocení.
Úvodní kapitola, slovní zásoba. Opakování látky minulého ročníku, plynulý přechod přes
téma prázdnin do učiva nového. Průběžná opakování a testy. (paní uč. Machartová)

D

AJ




NJ



Seznámení s pravidly hodnocení (budou uvedena na deskách sešitu). Opakování slovní
zásoby a gramatických jevů z 8. ročníku, zahajovací test (termín bude upřesněn). Na
každou hodinu budeme potřebovat učebnici, pracovní sešit (na začátku roku budeme ještě
pracovat s pracovním sešitem z minulého roku - Klett Maximal Interaktiv), školní sešit,
slovníček, fix a hadřík na bílou tabulku. Doporučuji obstarat si malý dvojjazyčný slovník.
(paní uč. Ulvrová)
Seznámení s hodnocením; Konverzační cvičení k připomenutí učiva loňského roku;
časování sloves, tvoření otázky a oznamovací věty; Pravidelné testy ke slovní zásobě a
probíranému učivu (paní uč. Terčová)
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Řád učebny, bezpečnost práce při pokusech s elektřinou.
Opakování učiva 8. ročníku - akustika (vlnění, vlnová délka, zvuk, hluk, tón, rychlost zvuku).
Stavba atomu, elektron.






Řád učebny, bezpečnost práce v laboratoři.
Opakování učiva 8. ročníku - názvosloví, práce s PSP.
Vlastnosti a využití některých kyselin.
Názvosloví hydroxidů, vlastnosti a využití louhu a vápna v praxi.



Úvod do předmětu, pravidla hodnocení, ukázka absolventských prací z minulých let, výběr
tématu a projektu na absolventskou práci.




Opakování znalostí o Evropě a České republice, práce s mapami.
Globalizace a její dopady.






Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu.
Geologie a geologické vědy.
Vznik a vlastnosti minerálů a hornin.
Průběžně testy.
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